گزارش خبری
قطع ًا کرونا ناسیونالیستترین موجود
جهان است

آفتهای یک واکسن برای اقتصاد
جهانی
امین رضایی  /گروه بینالملل

news@ naslefarda.net

مهدی کروبی استعفا داد

مهر :سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص توئیتهای پمپئو،
آن را ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان دوره مفتضح او در سمت وزیرخارجه و عصبانیت
ناشی از شکست سیاست فشار حداکثری دانست .سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور
خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص توئیتهای روز سهشنبه مایک پمپئو ،آن
را ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان دوره مفتضح او در سمت وزیرخارجه و عصبانیت
ناشی از شکست سیاست فشار حداکثری دانست .وی افزود :به تعبیر زیبای شهید بهشتی،
آقای پمپئو عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!

ایسنا :نماینده ویژه وزیر خارجه قطر تاکید کرد که کشورش آماده میانجیگری بین ایران
و عربستان است .مطلق القحطانی ،نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد که دوحه
آماده میانجیگری میان ایران و عربستان و عربستان و ترکیه است و این اقدام در راستای حل
منازعات منطقه است .وی طی یک سمینار سیاسی خاطرنشان کرد :دوحه آماده وساطت
وکاهش تنش میان این کشورهاست .القحطانی گفت :اگر از نظر این کشورها دوحه میتواند
نقش میانجیگری ایفا کند ما نیز آماده هستیم .روابط دوستانه میان این کشورها به ویژه
کشورهای مهم و اساسی مانند عربستان ،ایران و ترکیه به سود همه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان :مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی با ارسال نامهای به الیاس
حضرتی قائممقام این حزب از دبیرکلی حزب اعتماد ملی استغفا داد .در بخشی از این نامه
آمده است «برادر گرامی جناب آقای حضرتی ،قائممقام محترم حزب اعتماد ملی .پیرو دو نامه
پیشینام در ششم دیماه  ۱۳۹۵و نهم خردادماه  ۱۳۹۷مبنی بر استعفا از دبیر کلی حزب
اعتماد ملی و در پی تصمیم اخیر کمیسیون ماده  ۱۰احزاب وزارت کشور در مورد اینجانب
و سه عضو الیق و ارزشمند این حزب بار دیگر از اعضای محترم شورای مرکزی میخواهم با
تصویب درخواست استعفای اینجانب ،نسبت به انتخاب دبیرکل جدید اقدام کنند.
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رســانههای کر هجنوبــی میگوینــد
دیپلماتهــای این کشــور در تهران که
برای آزادی یک نفتکش مذاکره کردند،
به دنبال اختالف نظر بر ســر داراییهای
بلوکه شــده ایران و ادعاها درباره آلودگی
(محیطزیست) ،این کشور را دست خالی
ترک کردند .فــرارو در این باره نوشــته
نیروی دریایی سپاه پاسداران  ۱۵دیماه
در بیانیهای از توقیف یک فروند شــناور
کرهجنوبی با نام تجاری هانکوک چیمی به
ت محیطی در
دلیل نقض پروتکلهای زیس 
خلیجفارس خبر داد که حامل هفت هزار
و  ۲۰۰تن مواد شیمیایی نفتی بوده است.
در همین راستا وزارت خارجه کرهجنوبی
اعالم کرد که چویی جونگ کان قائممقام
این وزارتخانه در سفر سه روزه و دیدار با
مقامهای ایران درباره آزادی یک کشــتی
و ملوانان توقیف شــده آن توســط ایران
مذاکره کرد اما در رســیدن بــه هر گونه
توافقی ناکام ماند.
طبق اعالم این وزارتخانه ،مذاکرات برای
«حصول به راهحلهایی فوری و ســازنده
در موضوعات اختالفی» بین کرهجنوبی و
ایران بر اساس اصول دوستی بلندمدت بین
دو کشور ادامه خواهد یافت.
وزارت خارجه کرهجنوبــی افزود؛ طرف
ایرانی درباره موضــوع توقیف نفتکش
کرهجنوبی وعده انجام «فرایند منصفانه
قضایی» و همچنین رفتار انساندوستانه
و ارائه خدمات و دسترسیهای کنسولی
برای  20خدمه نفتکش را داد.
به ادعای ایــن وزارتخانه ،قائممقام وزیر
خارجه در جریان سفر به تهران از مقامهای
ایران خواست در خصوص آلودگی زیست
محیطی ناشی از نفتکش توقیف شده در
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میهمانان کرهای دست خالی ایران را ترک کردند

تکرهجنوبیاینباردرخشکی!
شکس 

عکس :ایرنا

ویروس منحوس کرونــا از همان ابتدا بدیهایش
زیاد بود .عالوه بر کشــتارگری ،دموکرات بود و به
صغیر و کبیر رحم نمیکرد .بعد هم با این شــیوه
دموکراتی ناسیونالیسم شد تا دورکاری و مرزبندی
را پررنگتر از قبل کنــد .از دو کارمند با دو ملیت
جداگانه در یک اداره بگیر تا دو مملکتی که گامهای
آشتی را برداشته بودند و حاال پا پس کشیدهاند!
در واقع همهگیری بیماری کرونا با «کووید – »19
جهان را با مشــکلی واحد مواجه کرد که حل آن
نیازمند ارائه راهکاری جهانی بود .واکسیناسیون
جهان در برابر این بیماری به عنوان راه حلی کارآمد
و در عین حال ،آرمانی برای پایان دادن به شیوع
مرگبار ویروس کرونا مطرح شــد .پروژهای که در
صورت اجرای کامــل بزرگترین عملیات تهیه و
توزیع واکسن در طول تاریخ بشری خواهد بود.
این موارد در حالی است که اخیرا ًهم مجمع جهانی
اقتصاد با انتشار گزارشی اعالم کرد که ملیگرایی
(ناسیونالیســم) در روند تهیه واکسن کووید۱۹-
نه تنها بهبود سالمت جهانی بلکه احیای اقتصاد
جهانی را با مانع جدی روبهرو خواهد کرد؛ چنان
که برآورد شده اصرار کشــورهای ثروتمند برای
دسترسی سریعتر به واکسن ،میتواند ساالنه ۱۱۹
میلیارد دالر خسارت به اقتصاد آنها وارد کند.
در حالی که بسیاری از کشــورهای فقیر ممکن
اســت بتوانند حداکثر  ۲۰درصد از جمعیت خود
را در سال  ۲۰۲۱واکسینه کنند ،برخی کشورهای
ثروتمند جهــان در حال ذخیرهســازی دوزهای
کافی برای ایمنســازی چندیــن برابر جمعیت
خود هستند.
اگر تمــام دوزهــای وعده داده شــده توســط
شرکتهای تولید کننده واکسن تحویل داده شود،
اتحادیه اروپا میتواند ساکنان خود را دو بار ،بریتانیا
و ایاالت متحده چهار بار و کانادا شــش بار به طور
کامل واکسینه کند.
ایاالت متحده میلیاردها دالر برای پشــتیبانی از
تحقیق ،توسعه و ساخت پنج واکسن امیدوارکننده
کووید ۱۹-اختصاص داد امــا این حمایت با یک
شرط همراه بود :این که آمریکاییها در دسترسی
به دوزهای ســاخته شــده در اولویت قرار داشته
باشند.
ســایر کشــورهای ثروتمند نیــز بــرای انجام
پیشخریدهای خود به شــیوه بــزرگ به ایاالت
متحده روی آوردند ،روشــی که موجب تضعیف
دسترسی کشورهایی با درآمد متوسط و فقیر به
واکسنهای ساخته شده کووید ۱۹-شده است.
دانشگاه دوک :واکسیناسیون جهانی
تا پیش از سال  ۲۰۲۴بعید است
بررسی دانشگاه دوک نشــان میدهد که به دلیل
محدودیتهای تولید ،بســیاری از کشورهای کم
درآمد بعید است که تا پیش از سال  ۲۰۲۴بتوانند
با تزریق واکســن جمعیت خــود را به طور کامل
واکسینه کنند.
چشم امید کشورهای در حال توسعه
و فقیر به کیست؟
در چنین شرایطی امید کشورهای در حال توسعه
و فقیر برای دسترسی به واکســن کووید ۱۹-به
ظرفیت تولید باالی هند ،چین ،آرژانتین و مکزیک
دوخته شده است.
جهانی امیدوار به طرح کوواکس
همچنین سازمان جهانی بهداشت امیدوار
است از طریق طرح کوواکس بتواند توزیع واکسن
در کشورهای فقیر را عادالنه کند .البته حتی اگر
تمام منابع مالی الزم برای اجرای این طرح تأمین
شود ،یک میلیارد دوز واکسن وعده داده شده تنها
نیاز  ۲۰درصد جمعیت کشورهای کمدرآمد و فقیر
دنیا را تأمین خواهد کرد.
آخرین امید
تنها یک امیــد وجــود دارد و آن این که
کشورهای ثروتمندی که بیش از نیاز خود واکسن
خریداری کرده و سفارش دادهاند ،نسبت به اهدای
داوطلبانه واکسن به کشورهای نیازمند اقدام کنند.
در حال حاضر ،کانادا بحث در مورد چگونگی انجام
آن را آغاز کرده است.
درباره واکسنها؛ کمی عقبتر
به دنبال صدور مجوز سازمان غذا و داروی
ایاالت متحده اکنون دو گزینه واکسن در آمریکا
برای مبارزه با بیماری همهگیر کووید ۱۹-وجود
دارد :واکسن تولیدی شرکتهای فایزر-بیونتک
و واکســن ُمدرنا که تأیید آنها از سوی نهادهای
بهداشت و درمان سایر کشورها نیز ادامه دارد.
شــرکتهای فایزر-بیونتک و مدرنا هــر دو از
نا ِی»
نا ِی» یا «امآرا ِ 
فناوری جدید «پیامرسان آرا ِ 
برای تولید واکسن کووید ۱۹-استفاده کردهاند.
این دو واکســن نخستین واکســنهایی هستند
که با اســتفاده از این روش تولید و به بازار عرضه
شدهاند.
کدام واکسن موثرتر است؟
هر دو واکســن پس از دریافــت دوز دوم
تأثیر اصلی خود را نشان میدهد ،اما شرکت فایزر
اعالم کرد که پس از دریافت دوز نخست واکسن
این شرکت توسط افراد باالی  ۱۶سال ،ایمنی ۵۲
درصدی و پس از دریافــت دوز دوم آن مقاومت
 ۹۵درصدی در برابر بیماری ویروس کرونا ایجاد
میشــود .در مقابل ،گزارش سازمان غذا و داروی
آمریکا نشــان میدهد که واکســن مدرنا پس از
تزریق به  ۳۰هزار نفر کارآیــی  ۹۴.۱درصد بوده
است.

آقای پمپئو عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!
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دوحه آماده وساطت میان تهران و ریا 

آبهای ایران مدرک ارائه دهند اما بیش
از یک هفته اســت که تهران مدرکی ارائه
نداده و این موضوع ،غیرقابل قبول است.
وزارت خارجه کرهجنوبی در بیانیه خود به
اظهارات قائممقام وزارت خارجه این کشور
درباره ادامه بلوکه بودن هفت میلیارد دالر
منابع ایران اشاره کرد و مدعی شد که او به
مقامهای ایران تاکید کرده است که نظام
مالی کرهجنوبی به شــدت به نظام مالی
آمریکا مرتبط و پیوســته است و استفاده
از این منابع بلوکه شــده ،بــه همکاری
واشنگتن نیاز دارد.

مقامهای ایرانی تاکید
کردند که توقیف کشتی
کرهای به دالیل فنی صورت
گرفته است و ارتباطی با
اموال بلوکه شده ایران در
کرهجنوبی ندار د

واعظی خبر استخراج بیتکوین توسط دولتیها را تکذیب کرد

امیدواری به ساماندهی

اقتصاد :۲۴محمود واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت :ما خوشحالیم جلسات سران
سه قوه با یک فاصله کمی برگزار میشود .کشور از لحاظ سیاســی و اقتصادی نیاز دارد سران قوا با هم جلساتی
نزدیکتر داشته باشند؛ هر چه انسجام و همفکری بین سران بیشتر باشد امور تسهیل میشود.
رئیس دفتر رئیسجمهوری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا قطعی برق تهران به دلیل استخراج بیتکوین
است ،گفت :اینکه گفته شود دولت ،بیتکوین استخراج میکند یک جفاســت! دولت که اص ً
ال وارد این مسائل
نمیشود ،اما اینکه در یک ساله گذشته با فشارهایی که بود و دستگاه ماینر بیتکوین به صورت قاچاق وارد کشور
شده بود و ورودش به دلیل کوچکبودنش خیلی کار سختی نبوده ،فشاری بر دولت آمد که به نوعی استفاده از آن
را ضابطهمند کنند و دو بار در کمیسیونهای دولت مطرح شد که باید از وزارت صمت اجازه بگیرند و وزارت نیرو
هم تایید کند که چگونه از ماینر استفاده کنند؛ بنابراین در یک حدی اجازه دادند و در آن حد مشخص است که این
ماینرها در کجاست و میتوان با آنها ارتباط برقرار کرد که در چه روزها و ماههایی از آن استفاده نشود.
واعظی یادآور شد :البته امروز یک ادعای دیگر هم در دولت مطرح شد که کسانی در مرغداریها و مناطق مختلف
دارند از ماینرها استفاده میکنند که رئیسجمهوری دســتور داد با جدیت این موضوع توسط وزارت اطالعات
پیگیری و محکم با آنان برخورد شود که از انرژی که باید برای گرمای مردم استفاده شود چنین بهرهبرداری انجام
میشود.
یک کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به تصمیم
آمریکا برای قرار دادن نام انصاراله یمن در لیســت
گروههای تروریستی اظهار کرد :این اقدام آمریکا تاثیر
منفی در مذاکرات صلح یمن خواهد داشت و امکان
رسیدن به صلح پایدار در منطقه را کاهش میدهد.
حسن هانیزاده با بیان اینکه تصمیم آمریکا برای قرار
دادن نام انصاراله یمن در لیست گروههای تروریستی
اقدامی غیرقانونی و  اشتباه و همچنین مغایر با اصول
اخالقی و قوانین بینالملل است ،اضافه کرد :انصاراله
در این سالها تالش کرده که از تمامیت ارضی یمن
در برابر تجاوزات سعودی دفاع کند و تصمیم آمریکا
در این زمینه آخرین تیر ترکش دونالد ترامپ علیه
جریان مقاومت است.
این روزنامهنگار با بیان اینکه انصاراله در چارچوب
دفاع از تمامیت ارضی یمن در برابر تجاوزات آل سعود

امنیت

به روایت ایــن وزارتخانه ،چویی جونگ
کان گفت« :مــا از ایران خواســتیم این
واقعیت را بفهمد و به طور فعال در تالشها
برای یافتن راههایی بــه منظور تضمین
اســتفاده موثر از داراییهای بلوکه شده
همکاری کند».
طبق گزارش رسانههای کرهجنوبی ،سئول
در تالش برای یافتن راهی جهت استفاده
بخشی از اموال بلوکه شــده ایران بدون
نقض تحریمهای آمریــکا از قبیل تالش
برای کســب معافیت تحریمی از وزارت
خزانهداری آمریکا به منظور اســتفاده از

این داراییها برای خرید واکســن کرونا
بوده است.
بــه گفتــه مقامهــای وزارت خارجــه
کرهجنوبی ،ایران با توجه به بیاعتمادی
شدید بین این کشور با آمریکا درباره طرح
مدنظر سئول تردید دارد و به این احتمال
اشاره کرده که شاید واشــنگتن بار دیگر
اقدام به توقیف داراییهای ایران بکند.
«چویــی جونگ کان» قائممقــام وزارت
خارجه کرهجنوبی  روز یکشنبه  ۲۱دیماه
در سفری ســه روزه راهی تهران شد و در
این سفر با برخی مقامهای ایران از جمله
محمدجواد ظریف وزیــر خارجه ،عباس
عراقچی معاون وزیر خارجه ،همتی رئیس
کل بانک مرکزی و چند مقام دیگر ایرانی
دیدار و گفتوگو کرد.
در ایــن دیدارها مقامهــای ایرانی تاکید
کردند که توقیف کشتی کرهای به دالیل
فنی صورت گرفته است و ارتباطی با اموال
بلوکه شده ایران در کرهجنوبی ندارد .در
دیدار رئیــس کل بانک مرکــزی ایران با
هیئت کرهای هم ،همتــی تاکید کرد که
«منابع بلوکه شــده ایران در کرهجنوبی
با  ۲۰یا  ۵۰میلیون دالر حل نمیشــود
و طلب ما هفــت میلیارد دالر اســت که
چند سال اســت در این کشور بلوکه شده
اســت» .او ادامه داد« :ضمــن اینکه من
بــه هیئــت کرهجنوبی اعالم کــردم که
ایــران بهانه آنهــا مبنی بر مشــکالت
با کشــور آمریکا برای عدم آزادســازی
منابــع ایــران را نمیپذیــرد ،چــرا که
کشــورهای دیگری هم بودنــد که ما در
آنهــا منابعــی داشــتیم ،امــا تاکنون
توانستهایم منابع خود را از آنها دریافت
کنیم».

اجازه عرضاندام به هیچ دشمنی را نخواهیم داد

فارس :سرلشکر محمد باقری با تأکید بر اینکه ایران دریای سرخ را مجددا در منطقه گشت دریایی قرار میدهد،
گفت :نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اجازه عرضاندام به هیچ دشمنی را نخواهند داد .سرلشکر محمد
باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح اظهار داشــت :عرصه دریا امروز برای تمام جهان و برای ملت ایران عرصه
بینظیر و فوقالعاده ارزشمندی است .خداوند متعال نعمت دارا بودن سواحل و دسترسی مناسب به دریاهای آزاد
را به این ملت بزرگ اعطا فرموده است و بر ماست که با بهرهگیری مناسب از این نعمت خدادادیقدرت الهی اسالم
را در حد ضرورت گسترش دهیم و از منافع کشورمان فراتر از مرزها دفاع کنیم .همچنین مرزهای دریایی جمهوری
اسالمی ایران که دربردارنده منابع ارزشمند انرژی فسیلی و مسیرهای تجارت دریایی ماست به نحو احسن مورد
دفاع و حمایت و امنیت قرار گیرد .وی افزود :این موهبت الهی میتواند موجب توسعه فوقالعاده چشمگیر و پیشرفت
کشور در سطح منطقه و جهان شود .مزیت ژئواستراتژیکی این سواحل ارزشمندو دریاهای آزاد میتواند اقتدار
دریایی و دفاعی را برای کشور عزیز ما به ارمغان بیاورد .سردار باقری ادامه داد :نیروهای مسلح کشور ما و به ویژه
نیروی دریایی راهبردی ارتش در کنار ماموریتهای ارزشمند دفاعی خود با استقرار در سواحل مکران به عنوان
پیشگام در توسعه و آبادانی این ســواحل و مناطق محروم گام نهاده و حرکت کرده و اقدامات ارزشمندی را آغاز
کرده است و امیدواریم دولت محترم و سایر ارکان کشور نیز به این توسعه ادامه دهند و شاهد سواحل و مناطق
پیشرفتهای در این مناطق باشیم.

قرار دادن نام انصاراله یمن در لیست گروههای تروریستی!

در حاشیه جلســه اخیر هیئت دولت ،فقط محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور به سواالت
خبرنگاران پاسخ گفت و هیچ یک از وزیران در جمع خبرنگاران حاضر نشدند               	 .منبع :مهر

Policy

سرلشکر محمد باقری:

جدیدترین هدیه «ترامپ» به «محمد بنسلمان» از زبان یک کارشناس مسائل غرب آسیا چه بود؟

ایستادگی  کرده و اقدامی علیه منافع دیگر کشورها
انجام نداده است ،اظهار کرد :این عربستان است که در
طول پنج سال گذشته با بودجه  350میلیارد دالری
و استفاده از انواع سالحهای کشتار جمعی آمریکایی
و غربی اقدام به جنایت علیه مردم یمن کرده است.
وی با بیان اینکه براساس قوانین بینالمللی دفاع از
تمامیت ارضی یک اصل قانونی است و مردم یمن با
تکیه بر انصاراله از خودشان در برابر تجاوزات سعودی
دفاع کردهاند ،ادامه داد :در واقع باید گفت این تصمیم
آمریکا جدیدتریــن هدیه دونالــد ترامپ به محمد
بنسلمان و آل سعود است.

سیاست

این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه دونالد
ترامپ صالحیت تصمیمگیری در این زمینه را ندارد
به تحول اخیر آمریکا از جمله حمله طرفداران ترامپ
به کاخ سفید اشاره کرد و گفت :دونالد ترامپ حامیان
خود را در روندی غیرقانونــی به حمله به کنگره این
کشــور تشــویق کرد و او حتی نمیتواند تصمیمی
درســت در  مورد امور آمریکا بگیرد چه بخواهد در
مورد دیگر مســائل عرصه جهانــی تصمیمگیری
کند.
این روزنامهنگار با  اعتقاد بر  اینکه این اقدام آمریکا
برخالف خواسته ترامپ و همپیمانانش باعث افزایش

جایگاه انصاراله در عرصه منطقه  میشود ،اظهار کرد:
آمریکاییها با ایجاد داعش و همچنین ترور سرداران
مقاومت به ملتهای منطقه ثابت کردهاند که حامی
تروریست هســتند و ادعای آنها در مورد مبارزه با
تروریسم فریبی بیش نیست.
هانیزاده همچنین در مورد تاثیر قــرار گرفتن نام
انصاراله یمن در لیست گروههای تروریستی بر جریان
مذاکرات صلح این کشور تصریح کرد :قطعا این اقدام
تاثیری منفی بر این روند خواهد داشت .انصاراله در
کنار دفاع از تمامیت ارضی یمــن به دنبال این بوده
که به نوعی مسئله جنگ نیز به پایان برسد ولی این
اقدام آمریکا باعث میشود انصاراله برای ادامه جنگ
مصممتر شــود و همین تحوالت باعث خواهند شد
که  امکان رســیدن به صلح پایدار در منطقه کمتر
شود.

صبح چهارشنبه جلسه شورای نگهبان به ریاست آیتاله جنتی و با حضور فقها و حقوقدانان برگزار
منبع:سایتاطالعرسانیشوراینگهبان
شد				 .

سرمقاله

ادامه از صفحه یک ...

مهمترین محورهای انتقادات
طرح مجلس یازدهم انتقادات بسیاری را
از سوی جریانهای مختلف سیاسی در پی داشته
اســت .این انتقادات حــول محورهای مختلفی
مطرح شده است .انتقادات اصولگرایان بیشتر
معطوف به بیتوجهی طرح مجلس به نقش احزاب
و تعیین سقف ســنی برای نامزدهای انتخاباتی
است و دغدغه اصالحطلبان بر ممانعت از مشارکت
حداکثری و تضعیف جمهوریــت و نقض قانون
اساسی متمرکز است .در این میان میانهروهای
منتســب به جریانهــای سیاســی مختلف،
جناحی بودن طرح مذکور را مــورد انتقاد قرار
دادهاند.
بیتوجهی به جایگاه و نقش احزاب
برخی تحلیلگــران معتقدند در طرح
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری به احزاب
بهایی داده نشده و جایگاه احزاب در ویژگیها و
شرایط نامزد ریاســت جمهوری گنجانده نشده
است و مشکالت چون گذشــته پا برجاست .در
واقع مجلس نسبت به نقش احزاب در انتخابات
که طبق قانون اساسی مهمترین نقش را در تبیین،
تدقیق و تشــریح انتخابات دارند کام ً
ال بیتوجه
بوده و دغدغهها و نظرات احزاب را در قانون فوق
لحاظ نکرده است.
شروط مربوط به نامزدهای ریاست
جمهوری
اکثر کارشناسان ،تنها نقطه مثبت و قابل اتکای
این طرح را تعیین محدوده سنی و درجه خاصی
از تحصیالت بــرای ثبتنام کنندگان ریاســت
جمهوری میدانند چراکه چنین محدودیتهایی
متقاضیان نمایندگی مجلس نیز وجود دارد.
برای
ِ
در واقع با محدودیتهایی کــه در طرح اصالح
قانون ریاست جمهوری برای ثبتنام داوطلبان
ایجاد شده ،شاهد ثبتنام گسترده افراد نیستیم
تا رد صالحیت آنها توسط شورای نگهبان برای
نظام ،هزینه ایجاد کند .اما افرادی هم هســتند
که معتقدند تعیین ســن  ۴۰تا  ۷۰ســال برای
داوطلبان ریاســت جمهوری صحیح نبود .زیرا
مبنا برای تعیین رئیسجمهــوری ،توانمندی و
لیاقت و توانایی اداره مطلوب دولت اســت .سن
نمیتواند مبنا برای محــروم کردن ملت از توان
رجال سیاسی و تجربه آموخته باشد .برخی دیگر
میگویند تعیین شرط  ۷۰سال در این طرح به
صالح نیست و اگر حذف شــود بهتر است و باید
شــرایط دیگری از جمله توان جسمی و فکری
افراد باالی  ۷۰ســال در این طــرح مورد توجه
نمایندگان قرار گیرد.
شائبه جناحی بودن طرح مجلس
منتقدان میگویند مجلسیها به بهانه
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای یک
نفر قانون میدوزند .آنها همه چیزها را به سمت
دو یا سه نفر میبرند و در آخر هم با مصوباتی ،یک
فرد را مصداق این قانون قلمداد میکنند .در واقع
مجلس یازدهم با اصالحاتی که در قانون انتخابات
ریاست جمهوری اعمال میکند ،نهتنها تحولی
در این قانــون به وجود نمیآورد بلکــه آن را در
چارچوب تنگ منافع فــردی و جناحی محصور
خواهد کرد.
ممانعت از مشارکت حداکثری
مشارکت حداکثری در انتخابات همواره
به عنوان یکی از راهبردهای نظــام مطرح بوده
است؛ به نحوی که برای تعیین اصالت این گزاره
کافی است با نگاهی به سخنان امام ،رهبر انقالب
و حتی اصول متعدد قانون اساســی دریابیم که
هیچ بحث و اختالفی بر ســر ضرورت مشارکت
حداکثری وجود ندارد اما تدوین کنندگان طرح
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری
به این موضوع توجه ندارند .محدودیتهای این
طرح مغایر با خواسته رهبر انقالب و قطعاً بر مبنای
رویکرد مشارکت حداقلی است.
مغایرت با اصول جمهوری اسالمی و
قانون اساسی
این طرح در مغایرت با اصــول  ۵۶ ،۶ ،۲۰ ،۱۹و
 ۵۷قانون اساسی قرار میگیرد و فرایند کلی این
طرح ممکن است موجب دلسردی تعداد کثیری
از انتخاب کنندگان و داوطلبان ریاست جمهوری
شود .نمایندگان مجلس با این طرح ک ً
ال در جهت
حذف جمهوریت از قانون اساسی گام بر میدارند.
این کار به پایههای قانون اساسی آسیب میزند.
در قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری از
حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید
نافی و ناقض آن باشند .در نهایت باید گفت با توجه
به ابهام و اما و اگرهایی که این طرح در دست اقدام
مجلس در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده ،برای
این دور از انتخابات بر خالف ادوار پیشین که از
همان ابتدا سیر قانونی مشخصی داشتند ،هنوز
روندی ترسیم و تعریف نشــده است .این تأخیر
توانسته است راه را بر هرگونه برنامهریزی و اقدام
به ویژه برای جریانهای غیرهمسو با تفکر حاکم
بر مجلس یازدهم مسدود کند.

